
Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín

ze dne 2.7.2014

Přítomní: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Jaromír Jurtík Dis, 

Kateřina Vařeková, Mgr. Soňa Vodáková

Omluveni: JUDr. Lubor Ludma, Pavel Zatloukal

Nepřítomni: Radek Haviger, Petr Šarapatka, Jan Kouřil, Benedikt Záhora, Miroslav Bureš

Prezenční listina jen nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

Program:

A. Zahájení

B. Kontrola usnesení

C. Doručená pošta

D. Různé

A. Zahájení 

Po prezenci zahájil předseda komise v 17.hod. jednání komise městské části a řídíl je po celou 

dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 6 členů komise. Komise nebyla usnášeníschopná.

B. Kontrola usnesení 

Usnesení bod E4 z jednání 4.6.2014

odpovídá: Miroslav Bureš

Úkol trvá

C. Doručená pošta

1. TSmO ze dne 26.6.2014, plán prací pro KMČ na měsíc červenec 2014.

2. OVVI ze dne 24.6.2014, objednávka číslo OB01402/14/OVVI-KMČ, oprava chodníku ulice U 

Kovárny, na vědomí.

3. Uzavírka místní komunikace ul. Neředínská, ev.č.OPK-DOK/1865/2014/Urb

4. Zvláštní užívání MK, ev.č.OPK-DOK/1610/2014/Št, OPK-DOK/1404/2014/Št

5. Zvláštní užívání zeleně, spis.zn. S-SMOL/095612/2014/OŽP, S-SMOL/082253/2014/OŽP, S-

SMOL/107145/2014/OŽP

6. MMOL, č.j. SMOL/OPK/79/1114/2014/Kr, odb. stavební ze dne 20.6.2014, oznámení o 

zahájení společného řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a změně stavby před jejím 

ukončením, "Ulice Neředínská, U Dvora, Letců, rekonstr. komunikace a inž. sítí", SO 101

Rekonstrukce komunikace, SO 201 Rekonstrukce zdi a oplocení. 

D. Různé



RMO na své 123. schůzi dne 23.6.2014 schválila pod bodem č.22 následující:

Bude-li .............KMČ požadovat po odboru investic realizaci jakékoliv akce, musí projektovou 

dokumentaci zajistit smlouvou na zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění 

stavby, kterou si "objedná" u odboru investic. V případě, že bude požadovat provedení pouze 

výběrového řízení na realizaci, musí dodržet základní technické požadavky na zpracování 

dokumentace uvedené v šablonách smlouvy o dílo či obchodních podmínkách odboru investic.

Pokud tento postup nedodrží, má odbor investic právo takovou akci odmítnout, nerealizovat a 

organizace si její zadání  či realizaci zajistí prostřednictvím třetí osoby. 

Upozorňujeme občany městské části Neředín, že počínaje měsícem červenec tohoto roku 
jedná komise městské části č.12 Neředín v zasedací místnosti v přízemí bytového domu 
Tererovo nám. č.2 (bývalá služebna MP, vchod vedle knihovny) v obvyklou dobu, tj. 
každou první středu v měsící v 17.0 hod. 

Jednání bylo ukončeno v 18.15 hod.

Příští jednání komise se uskuteční 6.8.2014

Zapsal: Kateřina Vařeková

Vypracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík

předseda KMČ č.12 Neředín

e-mail: neredin1234@seznam.cz




